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Brood van de Echte

Bakker scoort

altijd goed!

ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHT-JE PROEFT T!

Qckte bakker ^alk
Hogeweg 28 2042 GH Zandvoort Tel. 12989

PARELS EN BIJOUX

Verkrijgbaar bij

j u weiiers en
speciaalzaken

MAJORICA Parels met 10jaar garantie.

IMPORTEUR:

Verenigde Heusch Industrieën bv
Emrikweg 18, 2031 BT Haarlem
tel. 023-325084, fax 023-315365

DE RACKETSPECIALIST!

Dietrich sport
HALTESTRAAT 35 ZANDVOORT

M Z.H.C. LEDEN

10 % KORTINGHOCKEY-

TENIMIS-

SQUASH-

BADMINTON SPECIALIST



DE GARNAEL
CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnt wekelijks van augustus tot juni.

Hockey

Adres Clubhuis: Duintjesveldweg 1 - Sportpark Duintjesveld - Zandvoort

-tel023r571.5'767
;

ï\*\A
. :
^.. -...>. ,-,--- :_.v-»

Post Adres : Zandvoortse hockey club - Postbus 455 - 2040 AL - Zandvoort

RABOBANK : rek.nr. 326349650 t.n.v. Penningmeester Z.H.C.

POSTBANK : rek.nr. 336760 tn.v. Penningmeester Z.H.C.

•
Vacant

van Lennepweg 2/1 1 2042 LG Zandvoort

Voorzitter

Vicc Voorzitter

R.Willigers

Secretaris
,

Mvan der Meulen Prinsesseweg 30 rd 2042 NH Zandvoort

Penningmeester

F. Goezinne J.van Campenstraat 55 2101 VK Heemstede

P.R. Functionaris

J. Verhoef C.v.d Lindestraat 22 . 2042 CB Zandvoort

T.C. Senioren

Alg Leiding Jeugd -.-,.-:-•

H. van Gameren Mezgerstraat 56

Redacteur

M.C. Meyer Gerkestraat 48 rd

M. Kleijhorst Flemingstraat 12

na-

tel: 023-5716414

tel: 023-5719500

tel: 023-5293062

tel: 023-5714087

2042 HC Zandvoort tel : 023-57 168 1

5

2Q42_EWZandYport

2041 VH Zandvoort

Wedstrij^secretariaten

Senioren

|( IJ. Kleijhorst

Junioren A-B-C
J. Goezinne

D-E-F

G. van Gameren

Flemingstraat 12 204 1 VH Zandvoort

van Lennepweg 65/1 204 1 LC Zandvoort

Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort

Golf

Voorzitter

J. Berendsen

Secretaris

A.M. Bijlsma

Frans Zwaanstraat 86 2042 CE Zandvoort

Patrijzenstraat 22 2042 CN Zandvoort

tel: 023-5715303

tel: 023-5717344

tel: 023-5717344

tel: 023-5731239

tel: 023-5716815

tel: 023-5718017

tel: 023-5718611
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 SEPTEMBEK.

Het bestuur nodigtU uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op maandag 16
september 1996 in ons clubhuis. AANVANSTIJP 20.00 UUR.

AGENDA

1. Opening. <•..•
.-.

2. Mededelingen dagelijks bestuur

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 18 september 1995
: '

'

5. Huldiging van de Kampioensploegen e.d.
v

6. Jaarverslag van het bestuur : !l
'

7. Ontwikkelingen betreffende de hockey en golf aktiviteiten op Duintjesveld
Pauze '> "

-

8. Financieel verslag van de penningmeester - •

9. Verslag van de kascommissie

10. Bestuursverkiezing. Er dient een nieuwe voorzitter en
drie nieuwe bestuursleden gekozen te worden.

De gekozen voorzitter dhr.J. van der Werff (vroegtijdig) en dhr.R. Roodhart (volgens

schema) zijn reeds eerder dit seizoen opgestapt. Dhr. R.C.J. Willigere (volgens
schema) stelt zich niet meer beschikbaar als bestuurslid.

Dhr. F. Goezinne stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe periode.

Het bestuur heeft de volgende personen reeds bereid gevonden om in het bestuur

plaats te nemen nl. voorzitter: dhr. J. Kreuger bestuurslid namens de jeugd afdeling

dhr. M. Teurlings. Tegenkandidaten en nieuwe bestuursleden kunnen zich schriftelijk

tot 24 uur van tevoren aanmelden bij het huidige bestuur.

1

1

Begroting 1 996- 1 997 en contributievooistel

12. Benoeming kascommissie

13

.

Benoeming overige commissies

14. Rondvraag : :-

15. Sluiting -< --'
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Notulen van de 61
eALGEMENE LEDENVERGADERING van de

ZANDVOORTSE HOCKEY CLUB gehouden 18 september 1995 in het clubhuis "

De Sterrenburg".

1. Opening

De voorzitter, Jan van der Werff, opent de vergadering.

Na een lang ziekbed moesten we dit seizoen afscheid nemen van mevrouw Muller.

De voorzitter verzoekt een moment stilte in acht te nemen.

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 12 september 1994 en de buitengewone

ledenvergadering d.d, 27 november.

De notulen van de ledenvergadering d.d. 1 2 september 1994 zijn reeds gepubliceerd

in de Garnael en goedgekeurd door de buitengewone ledenvergadering d.d. 27

november 1994.

De notulen van de buitengewone ledenvergadering d.d. 27 november 1994 worden

voorgelezen door Tanja van den Brink. De notulen worden onder dank aan de

notuliste goedgekeurd.
,

3. Mededelingen dagelijks bestuur en ingekomen stukken.

Bericht van verhindering werd ontvangen van diverse dames van dames 2 en van

mevrouw M. Baan en de heren J.P. van der Werff, G.J. Cense en F. Loenen Martinet.

Het bestuur heeft van de gemeente Zandvoort een inventarisatie van hét gebruik van

het hockeycomplex Duintjesveld ontvangen. Hierover zal later in de vergadering nog

gesproken worden.

De voorzitter deelt mee dat het vandaag precies veertigjaar geleden is dat het

complex Duintjesveld werd geopend.

4. Huldigingen

De Fair play Cup, destijds ingesteld door mevrouw Hannah Hanrath, wordt dit jaar

uitgereikt aan de F-jes, met als trotse coach E. J. J. Meijer. Meisjes D enthousiast over

hun coaches B. van Bergen en N. Castien, werd dit seizoen kampioen. Als

aandenken ontvangen alle dames een teamfoto.

Ookjongens A. o.l.v. coach J. Goezinne, weid dit jaar kampioen. Zij ontvangen als

aandenken een medaille.

De coaches worden bedankt en het bestuur hoopt hen volgend seizoen weer terug te

zien. De Zilveren Bal wordt dit jaar niet uitgereikt.

De voorzitter bedankt de leden die zich extra voor de club hebben ingezet.

B.Balledux wordt benoemd tot ERELID. Ook A.M. Bijlsma wordt tot ERELID
benoemd. Het bestuur bedankt hen voor de enorme verdiensten. Annemieke is er stil

van, Bertus praat honderduit.
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i^^^^^^^^^^3̂ Het dnemans bestuur legtvanwege de te zware last haar fimctie neer. De aangedragen ^lossing van^de bendemm vijf, nameh,k het formeren van een nieuw besmur eneen^ïS^
voor de verhoudmg met de afdeling Golf, werd door de buitengewone
^vergadering aanvaard. Dat de problemen met de Golfafdeling nog niet ,ijnopgelost wordt laterm de vergadering besproken '

Het meuw aangetreden bestuur heel mei name tenaarW van de toekomst van dewemgmg diverse malen vergaderd.De^l^ien hebben hierbij eeT
belangnjke positie ingenomen. '

'

" J '

tet oog op het voortbestaan van de vereniging. Ook is het 60-jarig bestaan van deveremgmg besproteen dat bij de jeugd geleid heeft tot een aantel£eS2T
,. bovendien «een paaatoemoo. en een a-«oer„oo, in deze sfeer. f£ op ap„?
georganiseerde seniorenfest wad minimaal bezocht. Dit en het verdere matige.ntasme voor het 12' lushum heeft het bestuur doen besluitenvX
activiteiten op een laag pitje tezelten.

'<*"«**.,!

In overleg met Sportservice Noord Holland is een commissie in het leven «menenwdke een promotiep.au heeft ontwikkeld ten aanzien var, *^SffiwSTalgemeen en de wrong van nieuwe leden in het bijzonder. De open dal„%opn^en van* AVR04ele«s,e z,jn het dtrecte gevolg hte^ani de tetott zalnog een aantal malen beroep op deze organisatie wonien gedaan
woms";al

He resultaten van de hockeyteams, waar het toch om gaat, waren als volgt zowH hei

Ookheren 2 en heren 3 hadden vanwege afzegperfefa met hetzelfde probleem te

Veteranen A en veteranenB kunnen gezamenlijk terugzien op een goed seizoenwaarbij de prestatie even belangrijk was als de gczelhgheid
Bj, de.jeugd waren in tegenstelling tot bij de senioren wel kampioenen tebewonderen. Jongens A en meisjes D werden dit jaar kampioen
Ue jeugdtrammgen werden traditiegetrouw ruim bezocht
De kwahte,, en de kwantiteit van de scheidsrechters van Zandvoort wordt, met nameduordemspanrangenvanXGoezinne sSeedshoger

™»™F*"*

7lv
h

M £!. •

tTa0T *aS* al
'

8d0penJ"»" sucoesvd - 1* paash«mooi

„JSJ" "" •" »'(Wt 3uccfö
-
Een toP'P« »«W A4o,OTooi op Zandvoo

ta ie:M. fofj^™ meeidaa»SC A-toemoo, van het sczoen 1994-1995m btedertaal Ook.het t-toemoo, en het Ohebollentoemooi fook Cjeued)zijn heelM4 verlopen.^yan de uitgespeelde toernooien moeten het«üi£5Antwerpenen het A-toernoo, teHelden, waar Zandvoort alléj|3vX£|
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zeker genoemd worden. De coördinatie van de toernooien was in handen van L. van

der Heul.

Goed werk is verricht door de leden van de barcommissie die is versterkt door jonge

leden met veel horeca-ervaring.

De onderhoudscommissie is dit jaar bijzonder constructiefbezig geweest

De keepers kunnen hun spullen opbergen in het clubhuis. De grootste klus was het

bouwen van de ruimte die dienst zal doen bij tëesten en vergaderingen. Voor het

komende jaar zal herindeling van de bar overwogen worden. . .

Wat de toekomst zal brengen,

1
#• Ondanks een beperkt aanbod van jeugd in Zandvoort verwacht het bestuur over een

aantal jaren toch in alle jeugdcategorieen een team op de been te brengen. Voor de

standaardteams is het streven naar handhaving in de klasse met hopelijk een

kampioenschap in het verschiet, Voor de overige teams hopen wij naast- handhaving

in de poules op voldoende mensen om een wedstrijd te kunnen spelen.

Tenslotte is vanuit het bestuur het initiatief genomen om met de ander gebruiker van

het complex Duintjesveld in contact te treden om te bezien of er schaalvoordelen te

behalen zijn door gezamenlijk optreden naar de gemeente. De eerste bespreking

heeft reeds het ijs doen breken, en zal leiden tot vervolgbesprekingen.

F. Goezirme wenst eenieder een plezierig seizoen tóe.

6. FiaiaiisSeeïjaffia'Ovea^tehit

F. Goezinne geeft een korte uitleg van het financieel jaaroverzicht. De inkomsten van

de contributies zijn lager uitgevallen met als oorzaak een verschuiving van

(minder)seniorencontributies naar (meer) juniorencontributies.

De donatie en subsidie baten zijn ook lager dooi de vernnnücxas subsidie van de

gemeente en een lager aantal donaties.

Daarentegen was er een goede opbrengst van de kledingbeurs en de toernooien. Het

nadelig saldo zal in mindering v/orden gebracht op het eigen vermogen. De

|§| K.N.H.B. vraagt een hogere bijdrage.

De train- en speelkosten zijn beheerst door geen professionele trainer aan te stellen.

De veldhuur is meegvallen, weinig onderhoud.

De materiaalkosten zijn gestegen door de vernieuwing van keepersmateriaal.

De bestuurskosten zijn hoger dan begroot door kosten voor promotiedoeleinden

De omzet is fors gestegen door de goede toernooi opbrengsten.

De overige lasten komen voort uit de buur van het clubhuis, gas, licht, water etc.

De overige baten bestaan mt de bijdrage van de golfafdeling.

De post advertenties üarnael is hoger door het innen van oude posten.

Een, reclamebord is nog niet betaald.

De bijdrage club is volledig ten bate van het kunstgras gegaan.

Akties, verhuur is lager dan begroot. Hef. clubhuis mag niet meer worden verhuurd.

Ook hier zal het nadelig saldo met het eigen vermogen worden verrekend,
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T.van den Brink kan de functie van secretari* »<* i«««« » -

De overige leden van het bestuur blijven in functie.

9.

de penkelen met de goIfafdeimF
" **^^^^^**

10. w-
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ï 1 . Beaoe^aeg ksscösamlssfe

J.Goezinnen en'RJPaap nemen plaats in de kascommissie. J.Berendsen is reserve.

1 2. Mmmmk&g overig® «oisosiissfes

Barcommissie; M.Castien, N.Beynes (voorzitter), L.Groen, J.Plantenga,

A.M.Bijlsma, N.Gatsonides, R.Paap, H.Plantenga, heer ïheunissen.

Technische commissie: senioren; R.Roodhart, R.C.J.Willigers, F.Goezinne, H.van

Gameren,,

Scheidsrechterscommisaris: J.Goezirme, tevens wedstrijdsecretaris junioren

Wedstrijdsecretaris senioren: IJ.A. Eleijhorst.

Wedstrijdsecretaris D-E-F: G.v.Gameren

MateriaalMedingcommisaris: F.Goezinne, R.Willigers

Redactie Gamael: L. de Kuijer, J.Koops.

Jeugdcommissie : H.van Gameren (voorzitter), J.Goeziime, J.Faase, M.Gielen,

H.Plantenga, L.v.eLHeul, M.Meyer, N.Gatsonides, L.de Boer, R.Willigers.

Sponsorcommissie: J.Berendsen, T.Öatsonides, R.Moienaar, C.Polman.

P.R. commissie : J, Verhoef

Onderhoudscommissie: R.Swait, ÏJ.Kleijhorst (als buitenstaander) R.Willigere

Commissie van beroep : G.Sterrenburg sr., B.Balledux

Fair Play Cup: H.v.Gameren, Y.Ovaa, RRoodhart.

13. ffifftti

Het bestuur beeft een voorstel gedaanom tot een oplossmg te 'komen met de

Golfclub. (De golfafdeling is inmiddels zelfstandig geworden onder de naam

"Sonderland"). Het voorstel, in overleg met de gemeente en de golfclub tot stand

gekomen, wordt door de vergadering verworpen. Uit de algemene ledenvergadering

komt het verzoek aan het bestuur om voort te gaan met een eigen golfafdeling. Deze

motie wordt met algemene stem aanvaard. Na de stemming van de motie gaat het

bestuur in beraad over de te nemen stappen ten aanzien van de Golfclub

"Sonderland" en de gemeente Zandvoort. Met betrekking tot de sponsoring van

heren 1 en dames \ zal nader contact worden gelegd met de gegadigden die willen

sponsoren.

14. Sfefttag

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en simt de vergadering.
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Peter Derk Wekx - Kanaalweg 14 - 2042VC Zandvoort - tel 023 -5730632

Sanne Jongert -• Willem Kloosstraat 8 - Zandvoort - tel : 57 1 7749

Myrthe Jongert - Willem Kloosstraat 8 - Zandvoort - tel : 57 17749

Laura Gillebert - Kruisstraat 16 - 2042 KH Zandvoort - tel: 57 15043

Bart Timmermans - Oosterparkstraat 12 - 2042 AS Zandvoort - tel: 5718529

Noefe Gude - Max Euwestraat 9 - 2042 RA Zandvoort - tel : 57 1 8723

Vanessa Spolders - Regentesseweg 3 - 2042 NX Zandvoort - tel: 5717375

NütBjwe triisïjisodlcey lecfeta

G.A. Boxhoom - Achterweg 5 - 2042 Zandvoort

L.P. Miezenbeek - Haarlemmerstraat 12 - 2042 NC Zandvoort

N. Ch. Jodhabier - Sophiaweg 51 - 2042 PT Zandvoort

I-I.H. van Gameren - Metzgerstraat 56 - 2041HC Zandvoort

H.deHaan en J.de Haan - Kononginneweg 29 - 2042 NK Zandvoort

*******
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itenlag 21 g<gpteaitïeir m er eeia leur® voorHOCKËYKLED1NG

De spullen worden ingenomen vanaf 9.00 uur tot 1 1 .00 uur.

De verkoop is vanaf 1 1 .00 uur tot 1 3 .oo uur

Dit alles gebeurt in het clubhuis,

info. tel: 57 168 1 5 of 57 1 64 1

4

VGS1UDEN

m 17.00

18.00

18.00 •

test veorj«@ag#!S5g SB ingfejiei c.
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI

Gretha de Bruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

Raspoort
assuranti&M. financieringsbedrijf

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000AC haarlem

telefoon023-314755

G') Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkasl

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey clubl

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg

023-282000

Corsa.

Süvanlentopel
zandveert
Kam, Onnesslraat 15,

2041 CBZandvoorl

Tel. 02507 - 1 5346

OOK BIJ

ONS
WERKT

TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem.

Telefoon 023 18 71 00. Telefax 023-31 73 68.
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club coaritiroê
nr.g

STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 02507 - 18888
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